Beste mensen,
Hier volgt de nieuwsbrief van boerderij
‘De Viermarken’ van maandag 20
december 2021
Vrijdag 24 december zijn wij
gesloten!!
Groentepakketten kunnen al
woensdag 22 december vanaf 13 uur
opgehaald worden.
SAMENSTELLING PAKKET WEEK
51
deze week vindt u de volgende
groenten in uw pakket:
1.
2.
3.
4.
5.

Yacón
Pompoenstukjes
Boerenkool
Winterpostelein
Stoofpeertjes

In week 52 en in week 1 zijn er géén
groentepakketten!!
RECEPTEN
Yacón Carpaccio

gaan. Verdeel de yacon plakjes (even
water afschudden) mooi over het bord.
Leg een beetje rucola op het bord.
Voeg de pijnboompitjes toe. Rasp de
grana padano kaas er overheen.
Voeg wat olijfolie toe. Voeg de
Balsamico siroop toe.
Stoofpeertjes in rode wijn

Ingrediënten (4 pers.)
8 stoofpeertjes
250 ml rode wijn of rode bessensap
1 kaneelstokje, 1 blaadje laurier
5 kruidnagels
100 ml water
100 g suiker
Bereiding:

Ingrediënten:(4 pers.)
2 knolletjes Yacon
Zakje rucola (75 gram)
Pijnboompitjes
Stukje grana padano kaas
Balsamico siroop
Peper en zout
Bereiding:
Rooster de pijnboompitjes mooi bruin
in olijfolie. Schil de Yacon en snij in
flinterdunne plakjes met een
dunschiller of mandoline. Leg direct in
citroenwater om verkleuring tegen te

Schil de stoofpeertjes, maar laat
het steeltje er aan zitten. De
bloemaanzet (aan de onderkant)
gelieve ook weg te snijden. Was de
peertjes en rangschik ze naast
elkaar in een (kleine) pan. Schenk
hier de rode wijn (of bessensap),
water en suiker bij. En voeg ook de
kaneel, kruidnagels en laurier toe
Breng alles langzaam aan de kook,
en stoof de peertjes, met de deksel
op de pan, gedurende 90 minuten.
Blijf tussentijds controleren of er
nog genoeg vocht in de pan zit, en
vul dit anders een beetje bij met
water. Schep de peertjes
voorzichtig uit de pan, en kook het
vocht in tot je ca. 150 ml over hebt
(dat is een klein kopje). Schenk dit
vocht over de peertjes.

MEDEDELINGEN
Prijs wijzigingen per 1 januari 2022:
Product:
Eieren per stuk
doosje 6
doosje 10
Brood Wonner
Zonne
Broene
Spelt
Krente
Pakket 1persoons
2persoons
3persoons
4persoons

€ 0,38
€ 2,50
€ 4,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,50
€ 7,00
€ 11,50
€ 16,50
€ 21,00

Wilt u het pakket eens een weekje
overslaan?
Dat is geen probleem en kan
telefonisch, via de mail of website:
Dinsdagpakketklant: Graag afmelden
voor donderdag.
Donderdagpakketklant: Graag
afmelden voor maandag.
Lukt het niet om tijdig af te melden?
Dan zijn wij helaas genoodzaakt om
50% van het pakket in rekening te
brengen . Dat is natuurlijk super
zonde! Wat daarom ook mogelijk is, is
om een vriend of bekende eens te
verrassen met uw verse groentepakket
en deze het pakket af te laten halen
wanneer u hiervoor zelf niet in de
gelegenheid bent.
winkel@viermarken.nl
of telefonisch op telnr.:
053-4359572 bij Mirjam Janse
De afzegging is pas officieel wanneer
u van ons een bevestiging heeft
ontvangen.
WINKEL
Let op: Openingstijden winkel
gewijzigd!!
Openingstijden boerderijwinkel
Za/Zo/:
Gesloten
Ma/Di/ Wo:
13.00 – 16.30 uur
Do en Vr:
08.30 – 16.30 uur

